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CHAMADA INTERNA DE SELEÇÃO 03/2022 – ASSESSORIA INTERNACIONAL 
PROGRAMA LIVING LAB BIOBASED BRAZIL – SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA A “LIVING LAB 

BIOBASED BATTLE” 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES INTERESSADO(A)S EM PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL “LIVING LAB BIOBASED BATTLE”, SOB A SUPERVISÃO DO PROFESSOR 
BOUTROS SARROUH, DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, BIOTECNOLOGIA E ENGENHARIA DE 
BIOPROCESSOS (DQBIO/UFSJ), EM PARCERIA COM A ASSESSORIA PARA ASSUNTOS 
INTERNACIONAIS (ASSIN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  
 
A Assessora para Assuntos Internacionais – professora Liliane Assis Sade Resende - no uso de suas 
atribuições estatutárias, torna pública esta Chamada Interna de Seleção de estudantes de graduação da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) para a participação em competição internacional, 
conforme as disposições a seguir estabelecidas. 
 
1. DO OBJETIVO E DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
 

1.1 Selecionar candidato(a)s visando a participação na Competição Internacional “Living Lab 
Biobased Battle”.  
 
1.2 As instituições brasileiras participantes são as seguintes: Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) e Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). A universidade estrangeira participante 
é a AVANS – University of Applied Sciences: universidade holandesa, organizadora da Biobased 
Battle.  

 
2. SOBRE O PROGRAMA E A COMPETIÇÃO 
 

2.1 O programa Living Lab Biobased Brazil é o resultado de uma parceria entre Holanda e Brasil com 
foco em economia de base biológica, concentrando-se em quatro temas principais: tecnologia de 
recursos hídricos, setor agroalimentar, química verde e ambiente sustentável. É formado por 
universidades, empresas e governos de ambos os países, com o objetivo de internacionalizar ainda 
mais o ensino superior, melhorando a capacitação do(a)s estudantes e professore(a)s através da 
mobilidade e estimulando o desenvolvimento da inovação através da educação conjunta, programas de 
pesquisa e desenvolvimento de outros projetos.  
 
2.2 A “Living Lab Biobased Battle” é uma competição internacional de bioeconomia por meio da qual 
estudantes de instituições brasileiras e holandesas trabalham em conjunto na busca de soluções para 
problemas reais de um determinado segmento da bioeconomia. Os participantes trabalham 
colaborativamente on-line, em grupos interdisciplinares, com representantes das três instituições 
envolvidas.  
 
2.3 No ano de 2022 o tema escolhido foi o seguinte: resíduos de café. 
 
2.4 O(a)s aluno(a)s interessado(a)s deverão observar as regras constantes desta Chamada disponível 
no endereço eletrônico https://ufsj.edu.br/assin/chamadasselecoes_internas.php  

 
3. DO PERÍODO DO EVENTO 
 

3.1 O evento ocorrerá integralmente de forma remota, entre os dias 7 e 11 de novembro de 2022, 
com atividades síncronas das 9h às 14h (horário de Brasília). 
 

4. DOS BENEFÍCIOS OFERTADOS 
 

4.1 Não há previsão de pagamento de bolsas, auxílios ou qualquer outro benefício aos(às) 
participantes.  

 
4.2 Aos(às) participantes, será emitido um certificado de caráter internacional que poderá ser 
utilizado em futuros editais da ASSIN (mobilidade acadêmica, seleção de bolsistas, tutoria social, etc) e 
no cômputo de horas extracurriculares, desde que aprovado pelos Colegiados do Curso. Além do mais, 
o certificado internacional enriquece o currículo acadêmico e profissional do(a)s aluno(a)s participantes.  
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5. DO NÚMERO DE VAGAS, DOS LINKS DE INTERESSE E DA EXIGÊNCIA LINGUÍSTICA 
 

5.1 O(a) candidato(a) deverá se inscrever para a competição, respeitando as informações 
constantes da tabela abaixo: 

 
Competição: Living Lab Biobased Battle 
Cursos Elegíveis: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas – Ênfase em Cerâmica, 
Bioquímica, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Produção, Engenharia de 
Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Mecatrônica, Engenharia Química, Farmácia, Geografia, Letras, Medicina, Química e Zootecnia.                      
Número de Vagas: 10 (dez) vagas 
Período do Evento: de 7 a 11 de novembro de 2022 
Exigência Linguística: proficiência na língua inglesa (a ser comprovado via banca de seleção) 
Informações adicionais:  
- Batalhas anteriores: https://www.biobasedbrazil.org/university/biobased-battle/    

 
6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO(A) ESTUDANTE 
 

a) Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), maior de 18 anos; 
b) Estar regularmente matriculado(a) nos cursos de graduação da Universidade Federal de São 
João del-Rei, conforme item 5.1 desta chamada; 
c) Não estar com a matrícula trancada ao longo de todo o processo seletivo e durante o período 
da competição; 
d) Possuir IRA (índice de rendimento acadêmico) igual ou maior que 7,0 (sete), sem 
arredondamentos; e 
e) Ter proficiência em inglês, comprovada mediante participação em banca de avaliação.  

 
7. DA INSCRIÇÃO 
 

7.1 A inscrição será realizada em ambiente virtual (online) na página da ASSIN, através dos seguintes 
procedimentos: 

  
a) Preencher, respeitando os cursos elegíveis, conforme constante no item 5.1 e até a 
data limite prevista no cronograma desta Chamada, o Formulário Eletrônico de Inscrição, 
disponível em: http://www.ufsj.edu.br/assin/sistema_de_inscricoes.php  
 

b) No ato da inscrição, anexar em espaço apropriado no Formulário Eletrônico, os 
seguintes documentos, em formato PDF:  

 
1. Extrato do Histórico Escolar da UFSJ atualizado (contendo o IRA do 
candidato), emitido via PORTAL SIGAA (Históricos Escolares não serão aceitos); 
2. Cópia do Documento de Identificação com foto (RG, CNH ou equivalente) e 
Cópia do CPF (caso o documento de identificação tenha o número do CPF, não há 
necessidade de incluir a cópia do CPF); e 
3. Atestado de matrícula atualizado. 

 
c) No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar, além dos documentos previstos no 
item 7.1, letra B desta chamada, suas experiências acadêmicas, conforme consta no item 8.1.2, 
letra B – quadro 2. 

 
7.2 É de responsabilidade do(a) candidato(a) anexar documentos nítidos. Documentos ilegíveis não 
serão aceitos nem avaliados. 

 
7.3 NÃO serão aceitos documentos entregues fora do prazo previsto para as inscrições. 

 
7.4 O(a) candidato(a) poderá solicitar a exclusão de algum documento anexado erroneamente no 
ambiente de inscrições, desde que não finalize sua inscrição e o faça no prazo previsto em chamada 
(prazo de inscrições), em horário de expediente da ASSIN (entre 9h e 12h e 14h e 17h) mediante 
solicitação enviada ao seguinte e-mail: assin.intercambio@ufsj.edu.br. Caso o(a) candidato(a) solicite a 
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exclusão após finalizar a inscrição, todo processo será desfeito (inscrição deletada) e o(a) candidato(a) 
terá que realizar uma nova inscrição, desde o início. 
 
7.5 É de responsabilidade do(a)s candidato(a)s realizarem a inscrição dentro do prazo previsto em 
chamada, estando a ASSIN isenta de qualquer problema técnico relacionado ao servidor (falha de 
comunicação, problemas de conexão, acesso a internet) que hospeda o ambiente de inscrições ou 
questões referentes à arquivos em formatos ou tamanhos fora do padrão aceitável. 
 
7.6 Caso o(a) candidato(a) não esteja conseguindo recuperar sua senha, deverá enviar seu nome 
completo e CPF para o email assin.intercambio@ufsj.edu.br, respeitando o horário de expediente 
especificado nesta chamada. 

 
8. DA SELEÇÃO  
 

8.1 A seleção do(a)s candidato(a)s envolverá duas etapas, sendo:  
 

8.1.1 Avaliação do IRA (Índice de Rendimento Acadêmica) 1ª ETAPA – classificatória e 
eliminatória 
 

8.1.1.1 Serão eliminados na primeira etapa, candidato(a)s que apresentarem IRA menor 
que 7,0 (sete), sem arredondamentos. 

 
8.1.2 Avaliação Acadêmica - 2ª ETAPA – classificatória 

a) Avaliação de proficiência oral* em língua inglesa: 10 pontos, conforme quadro 2 
abaixo: 

 
Quadro 1: pontuação da proficiência oral 

Critérios Pontuação 
Máxima:10 pontos 

Clareza e objetividade na exposição oral, com coesão e coerência na produção 
oral da língua inglesa. ; 

Até 2,5 pontos 

Adequação da linguagem para a situação sócio comunicativa exigida Até 2,5 pontos 
Demonstração de conhecimento a respeito do Programa Living Lab Biobased 
Brazil e da Biobased Battle. 

Até 2,5 pontos 

Demonstração de “soft skills”  
 

Até 2,5 pontos 

 A Apresentação Oral será realizada de forma remota (online), conforme disposto no 
cronograma desta chamada; 

 Os horários das apresentações, bem como o link de acesso à sala de avaliação serão 
divulgados na página da ASSIN; 

 A apresentação oral do(a) candidato(a) deverá ter a duração de 10 a 15 minutos. 
Apresentações com menos de dez minutos não serão pontuadas. Após os 15 minutos 
máximos, se o(a) candidato(a) não tiver concluído sua apresentação, será interrompido(a) 
pela banca. 
 

b) Avaliação da experiência acadêmica, com base nas informações do Formulário de 
inscrição, e suas devidas comprovações, conforme quadro 2 abaixo: 

 
 Quadro 2: pontuação para as atividades acadêmicas do(a) candidato(a) 

Atividades Acadêmicas e Profissionais* Pontuação: 
Pontuação 
Máxima: 14 
pontos 

Participação em Programas de Iniciação Científica da UFSJ e 
Grupos PET.  0,5 ponto cada Até 2 pontos 

Participação em Projetos de Extensão na UFSJ na área do curso 
do(a) candidato(a), membro de Empresa Júnior, PIBID e/ou Grupos 
de Iniciação Tecnológica e/ou Grupos de Iniciação à Docência da 
UFSJ. 

1,0 ponto cada Até 4 pontos 
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Participação em Diretório ou Centro Acadêmico 0,5 ponto cada Até 2 pontos 

Monitorias de Disciplinas ligadas ao curso do(a) candidato(a). 0,5 ponto cada Até 2 pontos 
Participação em eventos, monitorias, tutorias e/ou outras atividades 
diretamente organizadas pela ASSIN. 
 

1,0 ponto cada Até 4 pontos 

 * Somente serão aceitas atividades devidamente comprovadas por meio de documentos 
assinados pelo(a) responsável. Termos de compromisso não serão aceitos. A comprovação 
de iniciações científicas e outros projetos deverão ser feita mediante declaração assinada pelo(a) 
professor(a) ou unidade responsável.  

 ** Somente serão pontuadas atividades já realizadas por, pelo menos, seis meses (exceto 
monitorias de disciplinas). Atividades aprovadas, mas que ainda não foram realizadas, ou 
estiverem em andamento por um período menor que seis meses não serão pontuadas.  

 ** Somente serão pontuadas atividades realizadas nos últimos 4 anos, a contar da data de 
publicação da chamada. 

 
8.2 A nota final do(a) candidato(a) será o somatório da pontuação obtida em cada etapa de avaliação 
(1ª e 2ª etapas). 

8.3 A experiência acadêmica do(a) candidato(a) só será pontuada se tiver relação com o curso no qual 
está matriculado(a) na UFSJ. 

8.4 No caso de empate, o(a) candidato(a) que apresentar o maior IRA ficará com a vaga. 

8.5 Não é permitida a utilização de recursos multimídia pelo(a)s candidato(a)s para a apresentação 
oral. 

8.6 Serão compostas Comissões, com a participação de membros indicados pela ASSIN, para seleção 
do(a)s candidato(a)s, conforme os critérios desta Chamada (análise da documentação, análise das 
experiências acadêmicas e avaliação oral). 

8.7 O(a) candidato(a) que não apresentar toda a documentação exigida nos termos desta Chamada 
terá sua candidatura indeferida. 

8.8 Havendo desistência ou desclassificação de um(a) candidato(a) selecionado(a), até o dia anterior à 
reunião do(a)s selecionado(a)s, será convocado(a) a ocupar a vaga o(a) candidato(a) classificado(a) 
imediatamente a seguir.  

8.9 Será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que: 

a) não atender às exigências de proficiência linguística exigidas; 
b) descumprir os compromissos do(a) aluno(a) selecionado(a), conforme consta da presente 
chamada; ou 
c) não participar de uma das etapas e à reunião virtual do(a)s selecionado(a)s. 

 
9. DO CRONOGRAMA 
 

9.1 O(A) CANDIDATO(A) DEVERÁ, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, ACOMPANHAR 
AS DIVULGAÇÕES DE LOCAIS E HORÁRIOS DAS AVALIAÇÕES (ORAL), BEM COMO OS 
RESULTADOS, NA PÁGINA ELETRÔNICA DA ASSIN 
https://ufsj.edu.br/assin/chamadasselecoes_internas.php  

 
 

DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES 
ATIVIDADES DATAS 

1. Período de Inscrição na página 
da ASSIN. 

De 3 a 10 DE OUTUBRO DE 2022, via preenchimento de 
formulário eletrônico, disponível em 

http://www.ufsj.edu.br/assin/sistema_de_inscricoes.php  
DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO 

ATIVIDADES DATAS 
1. Análise da documentação Dia 11 DE OUTUBRO DE 2022 
2. Divulgação do Deferimento ou 
Indeferimento das candidaturas 
(resultado disponível no próprio 
formulário de inscrição) 

Após às 17h do dia 11 DE OUTUBRO DE 2022, na página da 
ASSIN (no próprio formulário de inscrição) 
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SELEÇÃO – PRIMEIRA ETAPA DE AVALIAÇÕES (CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA) 
ATIVIDADES DATAS 

1. Avaliação do IRA (Índice de 
Rendimento Acadêmico) Após às 17h do dia 11 DE OUTUBRO DE 2022 

SELEÇÃO – SEGUNDA ETAPA DE AVALIAÇÕES (CLASSIFICATÓRIA) 
ATIVIDADES DATAS 

1. Divulgação da lista com os 
horários e do link para acesso ao 
ambiente de apresentações 

Após as 18h do dia 11 DE OUTUBRO DE 2022 

2. Avaliação Oral do Plano de 
Atividades – apresentações online 

Dias 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, conforme horários 
determinados pela ASSIN e divulgados na página conforme 

cronograma desta chamada 
3. Avaliação das Experiências 
Acadêmicas Entre os dias 11 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 

RESULTADOS E RECURSOS 
ATIVIDADES DATAS 

1. Divulgação do resultado 
preliminar A partir das 17h do dia 17 DE OUTUBRO DE 2022 

2. Prazo para recurso Até às 12h do dia 19 DE OUTUBRO DE 2022 
3. Análise do recurso Até às 17h do dia 21 DE OUTUBRO DE 2022 
4. Divulgação do resultado final Após às 17h do dia 21 DE OUTUBRO DE 2022 

REUNIÃO COM OS SELECIONADOS 
1. Reunião com Selecionado(a)s – 
para esclarecimentos e orientações A definir com o(a)s candidato(a)s selecionado(a)s 

 
9.2 Se não houver interposição de recurso por parte de algum(a) candidato(a), a divulgação do 
Resultado Final será realizada no dia 19 DE OUTUBRO DE 2022, após às 12h. 

 
10. DA DINÂMICA DO EVENTO  
 

10.1 O(a)s estudantes das instituições brasileiras e o(a)s estudantes da instituição holandesa serão 
dividido(a)s em grupos compostos por aluno(a)s de diferentes áreas do conhecimento, históricos e 
experiências, a fim de solucionar uma questão ambiental vinda da indústria. Como os grupos são 
mistos entre estudantes de instituições brasileiras e holandesas, a comunicação se dará em língua 
inglesa. Será utilizada a ferramenta Microsoft Teams para reuniões síncronas e troca de mensagens: 

 
10.1.1. Para a edição de 2022, o objetivo é trabalhar com o aproveitamento de resíduos de café.  

 
10.2 Os grupos deverão, ao longo da semana, criar uma solução inovadora baseada nos conceitos de 
bioeconomia.  

 
10.3 Um júri formado por especialistas irá avaliar as propostas e atribuir notas de 0 a 10, com base nos 
seguintes critérios:  

 
10.3.1 Adequação ao desafio: a equipe apresentou um conceito relacionado ao princípio do 
desafio da economia de base biológica e / ou circular?  
 
10.3.2 Grau de inovação: o conceito é inovador?  
 
10.3.3 Potencial de mercado: existe uma oportunidade de mercado claramente identificada?  
 
10.3.4 Impacto ambiental: qual é o impacto ambiental gerado pela solução?  
 
10.3.5 Viabilidade: quanto esforço é necessário para a implantação da solução?  
 
10.3.6 Apresentação: a apresentação foi bem estruturada e convincente?  
 

10.4 A nota final de cada proposta será calculada a partir da média das notas do(a)s avaliadore(a)s. No 
final do evento, serão anunciadas as propostas que receberem as melhores avaliações. 
 
10.5 A premiação para o(a)s aluno(a)s da UFSJ que comporem a equipe vencedora será a 
concessão de 5,0 (cinco) pontos a serem utilizados nos próximos processos de seleção de mobilidade 
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acadêmica internacional, lançados pela ASSIN. Como forma de comprovação, o(a)s aluno(a)s deverão 
anexar o certificado obtido nesta chamada. 
 

11. DA DESISTÊNCIA E DA RECLASSIFICAÇÃO 
 

11.1 O(a) candidato(a) que desistir da seleção deverá informar por escrito à ASSIN sua decisão, 
antes da reunião com o(a)s Selecionado(a)s, sob pena de não poder participar de futuros editais. 
 
12.2 Havendo desistência será convocado(a) o(a) próximo(a) candidato(a) selecionado(a) da lista 
de excedentes, por ordem de classificação. 
 

12. DA COMUNICAÇÃO COM O(A)S CANDIDATO(A)S 
 

a) a divulgação dos resultados das diversas etapas da seleção, bem como de eventuais editais 
complementares, será feita no site da ASSIN – 
https://ufsj.edu.br/assin/chamadasselecoes_internas.php  

 
b) caberá ao(à) candidato(a) acompanhar a divulgação das informações na página da 

ASSIN, durante todo o processo de seleção. 
 

c) dúvidas e pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados, exclusivamente, por e-mail para o 
endereço eletrônico assin.intercambio@ufsj.edu.br. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DOS CASOS OMISSOS 
 

13.1 Em caso de dúvidas relacionadas à chamada, o(a)s candidato(a)s deverão utilizar exclusivamente 
o e-mail assin.intercambio@ufsj.edu.br, no horário das 9h às 12h e de 14h às 17h, para solicitar 
esclarecimentos. Dúvidas encaminhadas fora do horário especificado serão respondidas na primeira 
oportunidade, respeitando o horário de expediente. 
 
13.2 O(a) candidato(a) que descumprir a presente Chamada, suas normas e as Resoluções da UFSJ, 
ou outras que vierem a substituí-las ou complementá-las ficará sujeito às sanções e penalidades, 
decorrentes de seus atos. 

 
13.3 Os recursos a esta Chamada deverão ser encaminhados ao seguinte e-mail: 
assin.intercambio@ufsj.edu.br conforme prazo previsto no cronograma. 
 
13.4 Os casos omissos nesta Chamada serão dirimidos pela Assessoria para Assuntos Internacionais 
da UFSJ. 
 
Assim, ficam todos o(a)s interessado(a)s cientes de que estarão abertas as inscrições para o aludido 

Processo Seletivo, no período anteriormente citado, expedindo-se a presente Chamada que, para os 

devidos fins, será divulgada na página da ASSIN no site da UFSJ podendo ser acessado no seguinte 
endereço www.ufsj.edu.br/assin 

 
 
São João del-Rei, 3 DE OUTUBRO DE 2022. 

 
 
 
 

Profa. Liliane Assis Sade Resende 
Assessora para Assuntos Internacionais 

Universidade Federal de São João del-Rei 


